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fick vi betygen mycket väl godkänd från 
både kunder och medarbetare. Vi har 
utsetts som bäst i Sverige utifrån medar-
betarindex och tvåa bland energibolag i 
nöjd-kund-index.
 
Mitt i stormen på energimarknaden står 
fjärrvärmen som en tystlåten, men stabil 
och trygg, lösning på delar av problema-
tiken. Dessutom ett av de mest klimats-
marta uppvärmningsalternativen som 
verkligen förtjänar en större plats i ener-
gidebatten. Eftersom fjärrvärmen innebär 
att du inte använder el för uppvärmning 
kan den hjälpa till att avlasta elnäten och 
kapa effekttoppar. Då kan elen istället an-
vändas där den gör mest och bäst nytta.

I samband med BillerudKorsnäs årliga 
driftstopp genomförde vi förebyggande 
underhåll på vår spillvärmeledning från 
Frövi.  

Tillsammans med kunder och samarbets-
parter utvecklar vi ett hållbart Bergslagen. 
Några andra exempel från året är att: 

- vi har slutat erbjuda elavtal med fastpris. 
Det bidrar till elhandelns utveckling och 
ger i förlängningen kunderna incitament 
att kunna påverka sin faktura.

- vi har genomfört projekt för att bygga ut 
och leveranssäkra våra elnät.  

Projekten är en kombination av att möta 
kundernas behov och att framtidssäkra

våra ledningsnät.  Vi ser även resultat i 
form av ökad driftsäkerhet. Under 2021 
var både avbrottsfrekvens och avbrotts-
längd betydligt lägre än året innan. 

- Solhagen i Torphyttan, Örebro läns störs-
ta markförlagda solpark, levererade 499 
GWh – över målet om 450 GWh per år. 

Solhagen tilldelades ett hedersomnäm-
nande i kategorin ”Årets anläggning” när 
Svensk solenergi delade ut årets Solener-
gipris.  

- vi installerade uppvärmning av en bo-
stadsrättsförenings garagelänga genom 
inkoppling på fjärrvärmenätets returled- 
ning, vilket bidrar till en god energihus-
hållning.

VD har ordet

Turbulens. Det är ett ord som mycket väl 
beskriver år 2021 ur ett energimarknads-
perspektiv. Energislag och priser har dis-
kuterats livligt och energifrågan har med 
ökade priser fått ett större fokus.  Vi kla-
rade Coronapandemin med anpassning-
ar och kan klara även  klimatomställning 
och energikris  med lite anpassningar 
av vårt beteende och mer hållbara val.    
Vi befinner oss mitt i en omställning 
och det är naturligt med viss turbulens 
i samband med detta. Men liksom med 
covid-19 gäller det att hålla i och hålla 
ut, läget kommer att stabiliseras.

Vår vision är att vara en avgörande driv-
kraft i Bergslagen genom morgondagens 
energilösningar. Hållbarhetsarbetet är 
prioriterat hos oss på Linde energi och en 
integrerad del i våra affärer.  Vår största 
möjlighet att göra skillnad är utvecklingen 
av de hållbara energilösningar vi erbjuder.  

Under året har vår styrelse antagit nya 
mål som konkretiserar vår fortsatta håll-
barhetsresa.  Ett av målen är att Bidra 
till ett hållbart Bergslagen.  Här jobbar 
vi utöver med att erbjuda förnybara och 
effektiva energilösningar även med bland 
annat hänsyn till lokalmiljön, med lokal 
sponsring och ett årligt pris, Energiklap-
pen, som lyfter fram lokala eldsjälar.  

Vårt engagemang märks i det vi gör. I årets 
kundundersökning och medarbetarenkät 

”Vi befinner oss mitt 
i en omställning”

- vi har utvecklat den nya tjänsten pool-
värme. Fjärrvärmekunder i Lindesberg 
och Frövi kan därmed teckna ett tillägg-
sabonnemang på fastighetens befintliga 
fjärrvärmeabonnemang.

Vi har kommit långt men kan och vill 
göra mer. Linde energi växlar nu upp för 
att möta en ökad efterfrågan på förnyba-
ra och närproducerade energilösningar. 
Nästa år har vi nya spännande projekt och 
affärslösningar på gång. De kommer att 
underlätta både bolagets omställning och 
våra kunders hållbara vardag. 

Jens Isemo, VD  på Linde energi



Linde energi är en avgörande drivkraft i Bergslagen
genom morgondagens energilösningar

Organisationens namn: Linde Energi AB
Varumärken, produkter och tjänster: hållbara energitjänster
Huvudkontorets lokalisering: Lindesberg
Länder där organisationen är verksam: Sverige
Ägarstruktur och juridisk form: kommunägt 100 procent, aktiebolag
Organisationens storlek: medelstort bolag
Organisationens leverantörskedja: bränslen, drivmedel, material  
och tjänster. Nationella och lokala leverantörer.

Vi är 44 anställda, 76% män och 24% kvinnor. Vi har en blandning 
av nya medarbetare och mer erfaren personal. Medelåldern i  
bolaget är 48,6 år. 

Under 2021 har en man varit anställd halvtid, två män och en kvinna 
 har varit delvis tjänstlediga.

Om oss



Vår verksamhet

Som energiproducent har vi ett större ansvar än att enbart leverera el och värme till 
bostäder, företag och samhällsfunktioner. Det handlar om hur vi hanterar vår produk-
tion och vilka värderingar som styr oss framåt. Därför är vi stolta över att all vår el är 
100 procent förnybar.

Idag har vi fem egna vattenkraftverk och Örebro läns största markförlagda solpark. 
Vi satsar på ny teknik och smarta initiativ för att ständigt minska vår klimatpåverkan. 
På så vis skapar vi hållbara lösningar för att alla ska kunna leva, jobba och utvecklas i 
Bergslagen. Idag och imorgon.

100 %
förnybar el

98 %
fossilfri värme

Ett kommunägt energibolag
Vi ägs av till 100% av Lindesbergs kom-
mun och är närmare 50 medarbetare.

Elnät
Vi ansvarar för cirka 180 mil elnät i stora 
delar av Lindesbergs kommun, samt När-
kes Kil, med omnejd. I detta ansvar ingår 
trygg och säker eldistribution till nästan 
12 000 kunder.

Elproduktion
Vi producerar förnybar el med vatten- 
och solkraft. I huvudsak produceras elen 
i våra fem vattenkraftverk Dalkarshyttan, 
Bohr, Vedevåg, Ringaby och Oppboga 
samt i Örebro läns största markförlagda 
solpark - Solhagen i Torphyttan.

Värme, kyla och ånga
Vi levererar fjärrvärme till drygt 1 000 
kunder i Lindesberg, Vedevåg, Frövi, 
Guldsmedshyttan och Storå samt poolvär-
me i Frövi och Lindesberg. Värmen består 
främst av spillvärme från lokala industrier.

Vi levererar även fjärrkyla och processånga 
till lokala företag och offentliga verksam-
heter.

Energihandel
Vi erbjuder elavtal i olika former till om-
kring 10 000 elhandelskunder. Elen vi säljer 
kommer till 100 procent från förnybara 
energikällor. Vi erbjuder även andra tjäns-
ter, som nyckelfärdiga solcellslösningar och 
laddlösningar för elbilar.



Om hållbarhet

Uppföljningar av både Parisavtalets kli-
matmål och FN:s Globala mål för hållbar-
het visar att vi de närmaste åren behöver 
ställa om till en mer cirkulär och hållbar 
livsstil som bygger på förnybar energi. 

Det är mitt i denna omställning vi som en-
ergibolag kan bidra. För oss innebär håll-
barhet att framtidssäkra verksamheten 
för våra kunder och samhället och att ta 
hänsyn till naturen. Vi har en långsiktig 
affärsidé och en fantastisk möjlighet att 
göra skillnad på riktigt. 

Sedan 2019 står Linde energi bakom Vär-
mesektorns färdplan och vi har antagit 
Fosilfritt Sveriges tjänstebilsutmaning och 
solelutmaning. 

Vi har mot den bakgrunden satt nya mål 
och arbetar för omställning till fossilfri 
värme och fossilfria transporter senast år 
2025.

Sedan 2021 ingår Linde energi i det re-
gionala Energi- och klimatrådet i Örebro 
län, där vi tillsammans med Länsstyrelsen,  
regionen, länets kommuner samt utvalda 
företag och organisationer samverkar för 
att driva på och utveckla klimatarbetet i 
vårt län. 

Linde energi deltar även i storregionala 
nätverk som exempelvis Energiföretagens 
arbetsmiljönätverk, Carvingingeinitiativet 
för utveckling av fjärrvärmebranschen 
och ett VD nätverk.   

Väsentlighetsanalys

Mot bakgrund av FN:s Globala mål, Pa-
risavtalet och den Svenska klimatlagen 
jobbar Linde energi med de tre dimensi-
onerna av hållbarhet: ekonomisk, social 
och miljömässig. 

Våra mål och nyckeltal sätts i affärspla-
nen och vi utvärderar vårt arbete en-
ligt Ecovadis hållbarhetsindex och GRI- 
indikatorer. 

Hållbarhetsrapporten 2021 är framtagen 
för att tillsammans med verksamhets-
berättelsen, Inblick 2021, spegla verk-
samheten under året utifrån ett hållbar-
hetsperspektiv. Flera medarbetare har 
bidragit med underlag och synpunkter så 
att urvalet känns relevant. 

I årets kundundersökning beskrivs Linde 
energi av våra kunder som lokala, miljö-
vänliga, innovativa och närvarande.  Hela 
91 procent av de svarande ansåg att vi le-
ver upp till att vara ”ett bra energibolag”.  
I kommentarerna om varför vi är bra lyfter 
många arbetet med miljöfrågor. 

För att behålla kundernas förtroende och 
vara en attraktiv arbetsgivare behöver vi 
ta tillvara miljöintresset och jobba vidare i 
linje med en hållbar utveckling. 

      
      
      
      
      
      
      
      
     
  



Våra mest betydande miljöaspekter är så-
väl direkt som indirekt klimatpåverkande 
utsläpp och energianvändning.  

Vi har mot den bakgrunden antagit två 
mål: 
- Fossilfri värme 2025
- Fossilfria transporter 2025

Andra effekter av verksamheten försöker 
vi fånga inom målet Hållbar utveckling i 
Bergslagen, det målet omfattar:

1. Våra indirekta effekter av; 
- de energilösningar vi säljer, 
- våra inköp, 
- samarbeten och kommunikation

2. Direkta, mindre miljöeffekter, i form av:
- luftutsläpp
- avfallshantering
- kemikalier
- hänsyn till vattenmiljöer och biologisk      
   mångfald 

3. Ekonomiska och sociala effekter i 
    Bergslagen av vår verksamhet.



Ekonomi

Linde energi har uppnått de mål som styrelsen beslutat för året. 

Våra upphandlingar och avtal med leverantörer har betydelse för hur vi tillsammans 
bidrar till samhällsutvecklingen. Vi antog under 2020 en leverantörskod och har under 
året jobbat vidare med att våra större leverantörer aktivt ska ha godkänt den. 

Vi har under året i samarbete med kunder och leverantörer övergått till en större andel 
elektroniska fakturor. Detta underlättar hanteringen och minskar miljöpåverkan från 
transporter. Av leverantörsfakturorna är det nu endast 5 procent som hanteras med 
brev, resten hanteras via e-post eller e-faktura. 

Många av våra kunder, 47 procent, hjälper oss att minska transporterna genom att ange 
e-post eller mobilnummer för fakturering. Här hanteras dock majoriteten av fakturorna 
fortfarande med brev.   

Nöjda kunder

Vi har uppnått årets mål knutna till kundernas perspektiv och antalet kunder ökar. 
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Linde energi genomförde under året en kundundersökning där vi fått in positiv  
respons och konstruktiv feedback från 406 av våra kunder. På frågan om den spontana 
uppfattningen om Linde energi svarar alla som hunnit bilda sig en uppfattning att vi är 
mycket bra eller ganska bra, se figur nedan. 



Hållbart Bergslagen

Vår vision är att vara en avgörande drivkraft i Bergslagen genom morgondagens energi-
lösningar. En vision som våra medarbetare varit med att arbeta fram och som det finns 
en intern stolthet kring. Då är det också enkelt att konkretisera och leva upp till orden.

Hållbarhet påverkar alla olika funktioner i vårt bolag. Att ta ansvar för den påverkan vår 
verksamhet har är en självklarhet och något vi prioriterar i alla led.

Vi gör det dessutom utan att göra avkall på lönsamhet eller prissättning. Vi har ett 
stabilt ekonomiskt resultat över tid och lämnar ägarbidrag till kommunkoncernen. Vi 
satsar årligen åtskilliga miljoner i ett bättre och mer stabilt el- och fjärrvärmenät och 
ställer om till förnybara bränslen, samtidigt som Nils Holgersson-rapporten visar att vi 
erbjuder våra kunder lägst energipriser i Örebro län.

Vi har tagit ett tydligt strategiskt grepp om vår sponsring, där den lokala och hållbara 
dimensionen står i fokus. Det i sig bidrar till ett starkt lokalsamhälle med ett levande 
föreningsliv.

100 procent förnybar el - på väg mot fossilfri värme
Tillgängligheten i vårt 180 mil långa elnät är god och energileveranserna ökade med 8,5 
procent jämfört med året innan. Linde energi investerade drygt 22,1 miljoner kronor i 
ett mer framtids- och vädersäkrat elnät. Den el vi säljer och förbrukar är 100 procent 
förnybar med ursprungsgarantier. 
 
Energimixen i fjärrvärmeproduktionen bestod under året till 98 procent av återvunnen 
eller förnybar energi.  För att klara helt förnybar drift behövs fortsatta investeringar för 
att stärka kapaciteten. Under året har vi utrett hur vi ska gå vidare med omställning till 
förnybarta bränslen i Lindesberg. Exempelvis har oljepannan vid anläggningen på Ha-
gaberg ställts av och vi har genomfört förebyggande underhåll på spillvärmeledningen 
från Frövi.  Under 2021 investerades 7,4 miljoner kronor i våra fjärrvärmenät. 

Vi möjliggör utveckling hos både nya och befintliga industrikunder genom tidig dialog 
och samverkan kring verksamhetens energibehov. Ett konkret exempel på detta är hur 
vi arbetat i nära samverkan med bland annat företagen WA3RM och BillerudKornäs i 
syfte att säkra en stor och, för bygden viktig, industrietablering i Frövi.



God arbetsmiljö

Säkerhetsarbetet är prioriterat och vi ar-
betar systematiskt med att ta tillvara och 
utveckla arbetsmiljön. 

I våra uppdragsbeskrivningar som varje år 
signeras av medarbetare och chef fram-
går mål och prioriterade områden och vad 
som förväntas av oss som medarbetare.  

Vi genomför regelbundet medarbetaren-
käter och medarbetarsamtal. 

Trygga och engagerade medarbetare som 
trivs på sitt arbete är en viktig framgångs-
faktor för oss. 

Vårt NMI (nöjd-medarbetar 
-index) landade i 2021-års  
medarbetarundersökning  
på 86,17, vilket är bäst i  
Sverige bland jämförda  
energibolag. 
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Vi har genomfört skyddsronder vid alla 
våra anläggningar och haft dialog om ar-
betsmiljöarbetet med alla enheter. 

Vi har uppnått två av tre arbetsmiljömål, 
men klarade inte noll olycksfall. En med-
arbetare stukade foten ute på uppdrag. 

Vi har även haft fyra incidenter; en for-
donsrelaterad och tre där vi inte kan ute-
sluta arbetsrelaterad spridning av covid- 
19.  

Rekryteringar 
Under året har vi anställt fyra personer. 
Det handlar om två nya distributionselek-
triker, en miljö- och säkerhetsansvarig och 
en fjärrvärmetekniker. 

Friskvård
Vi erbjuder våra medarbetare möjlighet 
att nyttja friskvårdbidrag. 

Andelen som nyttjat friskvårdsbidraget 
var 70,5 procent under året. Vi har utvär-
derat insatsen och kommer att fortsätta 
med erbjudandet även nästa år för att 
öka andelen som tar del av friskvårdsin-
satserna. 

Praktik och sommarjobb
På grund av covid-19 kunde vi inte ta 
emot några praktikanter men sju ungdo-
mar över 16 år kunde erbjudas sommar-
jobb hos oss.  

Ketchupeffekten
Antalet laddbara fordon i Örebro län ökade till  
5 190 förra året. 

Att allt fler väljer att köra elbil och andra ladd-
bara fordon syns även när vi summerar laddnin-
gen i kommunens publika nätverk. 

Totalt laddades 38 857 kilowattimmar förnybar 
energi i det publika nätverket  - en ökning med 
hela 138 procent jämfört med året innan.



Miljö

Fossilfria transporter
En stor del av de bilar som ingår i vår fordonspark är miljöbilar som drivs på biodiesel 
eller el. Biodieseln är en restbaserad HVO-olja som minskar CO2-utsläppen med ca 90 
procent jämfört med att använda vanlig diesel. Genom övergång till tankning av HVO, 
fler digitala kurser och möten och några elbilar har vi kunnat halvera utsläppen av CO2 
jämfört med förra året. 

Fossilfri värme 
Det mesta av värmen i Linde energis fjärrvärmesystem är tillvaratagen spillvärme från 
samarbeten med BillerudKorsnäs och Baettr. Våra anläggningar i Guldsmedshyttan. 
Storå och Vedevåg producerar värme med spillvärme och förnybart bränsle. Nu jobbar 
vi för att ställa om till förnybart även i Lindesberg och Frövi. Hur klimatpåverkande 
utsläpp från fjärrvärmeproduktionens samtliga anläggningar utvecklat sig de senaste 
åren visas i figuren till höger.



Under 2021 stod spillvärme för ca 85 procent av tillförd energi i våra nät. När det är 
kallt ute och spillvärmen inte räcker till så startas reservpannorna. Linde energi har då 
möjlighet till en flexibel produktion med flera olika typer av förnybara biobränslen som 
pellets, bioolja, el och RME.  Vi har även kvar en liten andel fossil eldningsolja. 

Under 2021 stod fossil eldningsolja för ca 2 procent av tillförd energi. 
Insatser under året:
- Den biooljepanna som installerades på Gnistan 2020 har bidragit till att öka andelen 
biobränslen och i Hagaberg har oljepannan ställts av.  Där eldar vi nu bara pellets.  

- Utredning av förnybar produktion och vi har börjat jobba med nästa steg för att senast 
2025 kunna leverera helt förnybar fjärrvärme i Lindesberg och Frövi.  

Energiförbrukning
I samarbete med flera industrier tar vi tillvara spillvärme och arbetar fortlöpande med 
att erbjuda hållbara och effektiva energilösningar.  Under året har vi till exempel: 

- Genomfört förebyggande underhåll på spillvärmeledningen från Frövi. 

- Minskat produktionsförlusterna i fjärrvärmeleveransen med ca 3 procent genom 
bland annat effektivare förvärmning av biooljan. 

- Börjat med en webbshop där våra kunder bland annat kan beställa laddbox för elbil 
eller utrustning för att optimera och följa fjärrvärmeleveranserna. 

- Börjat erbjuda fjärrvärmebaserad poolvärme till våra fjärrvärmekunder. 



GRI-index





Läs mer om vårt hållbarhetsarbete:
lindeenergi.se/hallbarhet



Linde Energi AB   Besöksadress: Skrinnargatan 6, Lindesberg
Orgnnr: 556468-5278  Telefon: 0581-887 01
Box 77, 711 22  Lindesberg  E-post: kundservice@lindeenergi.se


